
 
 

 

 

Regulamin konkursu wypieków wiejskich 

Pyszny sernik z lubuskiego 

 

   I. Organizatorem konkursu jest Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

       w Kalsku. 

  II. Celem konkursu jest: 

 - prezentacja najsmaczniejszych i najciekawiej udekorowanych serników, 

 - integracja środowisk wiejskich poprzez zaangażowanie w rywalizację, 

 - wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami  

              pochodzącymi z różnych miejscowości Ziemi Lubuskiej 

 - podtrzymanie i krzewienie tradycji wypieku domowych ciast 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

      1. W konkursie mogą brać  udział koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia,   

          gospodarstwa agroturystyczne, sołectwa, producenci produktów regionalnych  

          z województwa  lubuskiego. 

      2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz opis wypieku zawierający: nazwę,  

          zastosowane składniki, sposób przygotowania,  należy dostarczyć   

          w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2018 roku na adres: 

          Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91 66-100 Sulechów 

          lub e-mailem: g.nowakowska@lodr.pl  lub faxem: 68 385 28 68 

      3. Zgłaszający ponoszą koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem  

          wypieku do siedziby LODR w Kalsku. 

      4. Surowce, z których wykonany będzie wypiek muszą być świeże  

          i pierwszorzędnej jakości. 

      5. Dostarczone do konkursu ciasto musi być własnoręcznym wypiekiem  

          uczestników konkursu.  

      6. Uczestnicy konkursu przygotują jedną dużą blaszkę ciasta. 

      7. Wypiek należy przedstawić komisji konkursowej w dniu 03 czerwca 2018 r.,  

          do godziny 8.00, sala nr 42 w budynku LODR. 

      8. Wypiek konkursowy, po ocenie przez komisję, zostanie przedstawiony  

          do degustacji publiczności odwiedzającej imprezę XXV Targi Rolnicze Kalsk 2018  

          w dniu 03 czerwca 2018 r. 

 

 

 

 

 



IV. Postanowienia ogólne: 

      1. Konkurs, jego podsumowanie połączone z wręczeniem nagród odbędzie się  

         3 czerwca 2018 r., w Kalsku, podczas XXV Targów Rolniczych Kalsk 2018. 

         Fundatorem nagród jest dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  

         w Kalsku. 

      2. Organizator pozostawia uczestnikom dowolność w wyborze formy wypieku zgodnie  

          z tematem konkursu: Pyszny sernik z lubuskiego. 

      3. Oceniana będzie: oryginalność wypieku, walory smakowe, sposób prezentacji. 

      4. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów udziału w konkursie. 

      5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego dysponowania  przepisami  

          na wypieki zgłoszone do konkursu, na wykonywanie autorskich praw zależnych  

          poprzez opracowania przeróbki i adaptację tych przepisów w celach promocyjnych  

          i szkoleniowych oraz do publikacji zdjęć prezentowanych wypieków, zdjęć wizerunku   

          uczestników konkursu. 

      6. Organizator zastrzega sobie prawo do upowszechniania danych  osobowych wszystkich  

          uczestników konkursu. 

      7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.  

V. Harmonogram konkursu: 

      1. Do 25 maja 2018 r. przyjmowanie pisemnych zgłoszeń uczestnictwa w konkursie  

          oraz opisu wypieku. 

      2. W dniu 3 czerwca 2018 r.,  podczas XXV Targów Rolniczych Kalsk 2018: 

          - wyeksponowanie wypieku w miejscu wyznaczonym przez organizatora 

          - rozpoczęcie konkursu, ocena przez komisję konkursową do godz. 930           

          - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród o godz. 1115 

VI. Kryteria oceny: 

       1. Komisja konkursowa powołana przez dyrektora Lubuskiego Ośrodka Doradztwa   

           Rolniczego w Kalsku dokona oceny wypieków, wykona dokumentację zdjęciową,   

           ustali podział nagród, sporządzi protokół z obrad, który podpiszą wszyscy  

           jej członkowie. 

       2. Pracami komisji kieruje przewodniczący. 

       3. Każda z osób wchodzących w skład komisji będzie dysponować pulą 15 punktów,    

           przydzielając je w/g podanych niżej  kryteriów, przy czym do każdego z kryteriów   

           przydzielonych jest maksymalnie 5 pkt.  

       4. Kryterium oceny wypieków: 

           - oryginalność wypieku - 5 pkt. 

           - walory smakowe - 5 pkt. 

           - sposób prezentacji - 5 pkt. 

       5. Na podstawie punktowej oceny komisja przyzna miejsca i nagrody rzeczowe.  

           Każda grupa uczestnicząca w konkursie otrzyma dyplom. 

       6. Od podjętej przez komisję decyzji o przyznaniu nagród nie będzie odwołania. 

    

      

 


